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Ms. software. Word and Ms. Excel is interesting and easy to
understand by the Village Devices.

Abstrak. Wilayah Kabupaten Banyuasin mempunyai potensi
yang cukup besar untuk dikembangkan, namun selama ini
penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang berbasis
multimedia sebagai bagian dari dunia pendidikan masih belum
dapat dimanfaatkan secara optimal dikalangan pengajar, hal ini
disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana serta
sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian
dibidang ilmu komputer. Pelatihan microsoft Office
menggunakan perlu dilakukan terhadap keseluruhan Perangkat
Desa, khususnya Perangkat Desa Menten, agar proses
Administrasi dapat dilaksanakan secara optimal. dengan
menggunakan software Ms. Word dan Ms. Excel secara menarik
dan mudahdimengertiolehPerangkatDesa.
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I.

PENDAHULUAN

Pelatihan microsoft office untuk perangkat Desa dengan
menggunakan Ms. Word dan Ms.Excel ini akan diikuti oleh 10
orang yang menjadi perangkat Desa. Kondisi dari khalayak
sasaran yang tergabung dalam Administrasi yang ada di
Kabupaten Banyuasin ini sangat memerlukan untuk
mempelajari perangkat lunak Dasar (word dan excel),
sehingga administrasi di desa berjalan dengan lancar dalam
mengoperasikandanmenggunakankomputer.
Penambahan wawasan terhadap Pelatihan microsoft
Office menggunakan perlu dilakukan terhadap keseluruhan
Perangkat Desa, khususnya Perangkat Desa Menten, agar
proses Administrasi dapat dilaksanakan secara optimal.
Penambahan wawasan teknologi berbasis komputer kepada
Perangkat Desa juga berkaitan dengan kelanjutan pelaksanaan
Administrasi yang ada di desa.

Kata Kunci : Microsoft Office, Ms. Word dan Ms.Excel
Abstract. Banyuasin Regency has considerable potential to be
developed, but so far the use of multimedia-based information
technology infrastructure as part of the world of education has
not been optimally utilized among teachers, this is due to the
limited facilities and infrastructure as well as human resources
who have the ability and expertise in computer science. Microsoft
Office training needs to be done on the entire Village Apparatus,
especially the Menten Village Apparatus, so that the
Administration process can be carried out optimally. by using
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Pelaksanaan kegiatan pelatihan microsoft office untuk
Perangkat Desa Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan di
Desa Menten Kabupaten Banyuasin pada tanggal 22 Oktober
2019.
Realisasi Pemecahan Masalah
Untuk merealisasikan masalah kekurang terampilan
perangkat desa dalam memanfaatkan teknologi informasi dan
komputer untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maka
dilakukan pelatihan microsoft office sehingga perangkat desa
memiliki keterampilan khusus dalam membuat surat, data base
menggunakan excel dan membuat laporan keuangan. Berikut
ini adalah
beberapa cuplikan materi yang diberikan kepada guru-guru:
ResponTanggapan dan Umpan Balik
Untuk melihat respon dan tanggapan dari para peserta
pelatihan, maka perangkat desa peserta pelatihan diminta
untuk menghasilkan data yang sudah dibuat. Hasil dari
kegiatan ini terlihat perangkat desa mempunyai kecakapan dan
keterampilan dalam membuat program di Microsoft office.

II.TINJAUANPUSTAKA
MediaPembelajaran
Menurut Depdiknas (2003) istilah media berasal dari
bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari “medium”
yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Makna
umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan
informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi.
Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses
komunikasi,
sehingga
media
yang
digunakan
dalampembelajarandisebutmediapembelajaran.
Media
pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang
merupakan kombinasi antara perangkat lunak (bahan belajar)
dan perangkatkeras(alatbelajar).
Perangkat Ajar Berbasis Multimedia
Istilah multimedia digunakan dalam banyak perkara,
seperti Sistem Maklumat Multimedia, komputer multimedia,
perisian multimedia dan lain-lain. Menurut Walter Oleksy
(1995) multimedia merupakan perkataan teknologi untuk
perangkat keras dan perangkat lunak yang berisikan berbagai
macam isian yang berupa teks, ilustrasi-ilustrasi, gambar,
bunyi dan suara serta animasi video pada sebuah komputer.
Hal ini berarti multimedia adalah suatu teknik yang
menggabungkan data, teks, gambar, grafik, animasi,bunyi
danvideo.
Microsoft Office
Microsoft Office adalah software atau perangkat lunak
yang berisi paket aplikasi perkantoran, program Microsoft
Office ini dirancang untuk berjalan dibawah sistem operasi
Windows dan MacOSX.

Hasil Evaluasi dan Pembahasan
Kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat
yang
dilaksanakan oleh tim dari jurusan sistem informasi ini diikuti
oleh perngkat desa Menten Kabupaten Ogan Ilir dihadiri oleh
10 orang guru dan semuanya hadir dalam pelaksaaan kegiatan
ini.
Evaluasi terhadap kegiatam pelatihan ini, seluruh peserta
merasa puas dan dapat memahami serta mengimplementasikan
hasil penelitian. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelatihan,
terlihat guru-guru dapat membuat data microsoft office.
Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi perangkat desa
menten khususnya bagian administrasi dan tim pelaksana dari
Fakultas
Ilmun
Komputer
Universitas
Sriwijaya.
Bagiperangkat desa menten dapat meningkatkan keterampilan
dalam membuat surat, data base dengan excel dan membuat
laporan keuangan dengan excel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksaan Kegiatan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan
dengan tujuan untuk membantu perangkat desa yang ada di
Kabupaten Banyuasin, agar dapat membuat pelatihan
microsoftoffice.
Dalam kegiatan ini perangkat desa dilatih dalam
menggunakan microsoft office, dari menggunakan mail merge,
data base alamat menggunakan excel dan membuat laporan
keuangan dengan excel.
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Kegiatan ini sebaiknya dilakukan berkelanjutan, sehingga
kemampuan perangkat desa dapat meningkat serta dapat
menambah materi lain seperti analisis non parametrik, yang
akan menunjang pelaksanaan penelitian untuk guru-guru di
sekolah. Selain itu juga sebaiknya ada penambahan jumlah
perangkat desa yang mengikuti pelatihan ini.

Foto-foto kegiatan pengabdian

REFERENSI
[1] MicrosoftOffice2016releasedate,price,
newsandfeatures".techradar.com.Diaksestanggal10Ok
tober2015.
[2] Oleksy,Walter.1995.Educationand
Learning.NewYork:FactsonFile.
[3] PendidikanNasional,Departemen. 2003. M
Depdiknas.
[4] Sudjana,Nana&Rivai,Ahmad.2002.
MediaPengajaran.Bandung:Sinar BaruAlgensindo

IV. KESIMPULANDANSARAN
Kesimpulan
Berdasarkan pelaksanaan pelatihan dan hasil observasi,
dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut:
1. Pelatihan pembuatan surat, database dengan excel dan
membuat laporan keuangan dengan microsoft office untuk
Perangkat Desa Menten Kabupaten Banyuasin dapat
meningkatkan kemampuan perangkat desa khususnya bagian
administrasi dalam membuat data sehingga dapat lebih cepat
dalam menggunakanmicrosoftoffice.
2. Pelaksanaan pelatihan mencapai tujuan yang
diharapkan, dilihat dari hasil evalusai dimana para peserta
telah dapat membuat surat, menggunakan database dan juga
membuat laporan keuangan dengan excel.
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